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Tomografia

 Princípio básico – Emissão de raios X

 Imagem – Escala de tons de cinza (Hounsfield)
PRETO

AR - 1000 UH

GORDURA

LIQUOR + 5 UH

SUBS. BRANCA + 30 A 34 UH

SUBS. CINZENTA + 37 A 40 UH

SANGUE/CONTRASTE

OSSO + 1000 UH

BRANCO
Albertotti e Nogueira, 2006



TOMOGRAFIA

DESVANTAGENS VANTAGENS
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RAIOS X

Albertotti e Nogueira, 2006



RESSONÂNCIA

 Propriedades magnéticas dos átomos

 Próton de hidrogênio – freqüência de 64 MHz num 

campo de 1,5 Tesla

 Seqüências: eco spin (T1, T2, densidade de prótons, 

Flair, Stir), eco gradiente (T2*), eco planar (difusão, 

perfusão, funcional), espectroscopia, angiografia 

(TOF).

 Transferência de magnetização, estudo de fluxo 

liquórico.
Portela et al., 2006







RESSONÂNCIA

DESVANTAGENS VANTAGENS

CONTRASTE

AUSÊNCIA DE 
RADIAÇÃO

IMAGEM

MAIOR TEMPO

MENOS 
DISPONÍVEL

MAIOR CUSTO

Portela et al., 2006



ANGIORRESSONÂNCIA

 Fluxo vascular avaliado é aquele presente apenas 

em parte da luz vascular, onde é laminar.

 Não define a luz anatômica.

 Não substitui a angiografia digital.

 Não deve ser utilizado para determinação de 

morte encefálica e para avaliação de vasos de 

pequeno calibre (vasculite intracraniana).

Portela et al., 2006



SUSPEITA AVC AGUDO

 Método de imagem deve ser realizado

 TC de crânio sem contraste

 Método de imagem não deve atrasar – IV 

alteplase

 Imagens adicionais (angio CT ou RM, perfusão) 

casos especiais.  



ATEROMATOSE



CONCLUSÕES

 A RM é o exame de imagem de escolha para 

avaliação da maioria das disfunções do SNC.

 A TC tem como vantagens o custo mais baixo, 

rapidez de execução e mais fácil demonstração de 

hemorragia aguda e calcificações. 


